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Register van verwerkingsactiviteiten 

Studentenvakbond AKKU 
Laatste update: 09/04/2018 

Introductie 
Dit document is het register van verwerkingsactiviteiten m.b.t. persoonsgegevens van 

Studentenvakbond AKKU (hierna ookwel “AKKU”, “de vereniging” en “de vakbond”). Dit 

document is wettelijk verplicht vanaf 25 mei 2018 per de invoering van de Algemene 

Verordering Gegevensbescherming (AVG). 

Voor alle vragen m.b.t. privacy en de verwerking van persoonsgegevens bij Studentenvakbond 

AKKU, of voor het opvragen van uw eigen persoonsgegevens die bekend zijn bij AKKU, kunt u 

mailen naar de functionaris gegevensbescherming (FG) van AKKU via 

privacy@studentenvakbondakku.nl. 

Verenigingsgegevens 
Naam van de vereniging: Studentenvakbond AKKU 

Vestigingsadres:  Heyendaalseweg 141 (Kamer -1.380) 

    6525 AJ Nijmegen 

Contactgegevens:  E-mail: info@studentenvakbondakku.nl 

    Telnr.:  (+31) 024 – 361 54 77 

Contactgegevens van Verantwoordelijken 
Verenigingsvertegenwoordiger:  Carmen Quint 

E-mailadres:     voorzitter@studentenvakbondakku.nl 

 

Functionaris Gegevensbescherming: Melchior Philips 

E-mailadres:     privacy@studentenvakbondakku.nl 

 

Verwerkingsverantwoordelijken: 

Secretaris:  Melchior Philips secretaris@studentenvakbondakku.nl 

Penningmeester: Ruben Kleijn  penningmeester@studentenvakbondakku.nl 

 

N.B.: Het bestuur van de vereniging, en daarmee de bedrijfsvoering en eindverantwoordelijken, 

veranderen tenminste jaarlijks in of rond de maand augustus. Het kan zijn dat de bovenstaande 

contactgegevens zijn verouderd. Voor de meest recente versie van dit document kunt u altijd 

terecht bij de privacyverklaring van onze website: 

http://www.studentenvakbondakku.nl/privacy/  
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Begrippenlijst 
In dit document wordt verstaan onder: 

Betrokkene: Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt. 

Datalek: Verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens kan niet worden 

uitgesloten. 

Doel: Een welbepaald, uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigd doel voor de verwerking 

van persoonsgegevens. 

Grondslag: De wettelijke basis op grond waarvan persoonsgegevens verwerkt worden. 

Lid: Een betrokkene die ingeschreven staat bij Studentenvakbond AKKU en ledencontributie 

betaald. 

Persoonsgegeven: Elk gegeven dat direct of indirect (in combinatie met een ander gegeven) 

te herleiden is naar een levend persoon. Voorbeelden zijn namen, adressen, IP-nummers, 

cookies, studentnummers en foto’s. 

Verwerking: Het opslaan, verwijderen, verbeteren, inzien, doorsturen of anderzijds in 

behandeling nemen van persoonsgegevens.  
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Verwerking van persoonsgegevens 
De volgende persoonsgegevens van huidige en voormalige leden worden door 

Studentenvakbond AKKU opgeslagen en verwerkt: 

 Voor- en Achternaam 

 E-mailadres 

 Studie 

 Onderwijsinstelling waar deze studie wordt gevolgd 

 IBAN 

 Interessegebieden 

 Lidmaatschap bij Studentenvakbond AKKU1 en/of Stichting Vrienden van AKKU 

Deze gegevens worden verkregen van de betrokkene op moment van inschijving, en verwerkt 

ten behoeve van het bewerkstelligen van de inschrijving bij de vereniging, en het verwerken 

van betalingen van de jaarlijkse ledencontributie en overige declaraties. Deze 

persoonsgegevens worden bewaard in administratiesoftware Conscribo zo lang als de 

betrokkene lid blijft van de vereniging, en tot een jaar daarna. De grondslag waarop deze 

persoonsgegevens worden bewaard is toestemming van de betrokkene. 

1: Omdat Studentenvakbond AKKU een vakbond is, is het lidmaatschap bij de AKKU een 

bijzonder persoonsgegeven. Deze mag alleen verwerkt worden met uitdrukkelijke 

toestemming van de betrokkene. 

Indien de betrokkene heeft ingetekend voor het inzien van een vertrouwelijk document 

bewaren wij ook de handtekening voor zo lang als het document vertrouwelijk blijft, ten 

behoeven van het waarborgen van de vertrouwelijkheid van dit document. Indien de 

betrokkene lid was van AKKU vóór 25 mei 2018 kan het zijn dat er fysiek of digitaal 

beeldmateriaal van de betrokkene bewaard wordt in onze archieven ten behoeven van 

archivering in het algemeen belang, op de grondslag van toestemming. Indien de betrokkene 

bij zijn of haar uitschrijving heeft aangegeven te willen benaderd te worden voor reünies of 

lustrum activiteiten, bewaren we de voor- en achternaam, e-mailadres en bij AKKU bekleedde 

functie(s) van de betrokkene, ten behoeve van het benaderen voor een activiteit. Het 

beeldmateriaal en de e-mailadressen worden voor onbepaalde tijd bewaard, of totdat de 

betrokkene vraagt om de verwijdering van deze persoonsgegevens. 

De leden van Studentenvakbond AKKU zijn exclusief studenten of personen die minder dan 12 

maanden geleden gestudeerd hebben. De oud-leden van Studentenvakbond AKKU zijn 

studenten die meer dan 12 maanden gestudeerd hebben of zich hebben uitgeschreven bij 

Studentenvakbond AKKU. Van de externe partners worden de openbare contactgegevens 

bewaard, en in sommige gevallen ook niet-openbare telefoonnummers die zijn vrijgegeven 

aan een contactpersoon van de vakbond. 
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Al deze persoonsgegevens (met uitzondering van het fysiek gearchiveerde beeldmateriaal) zijn 

beschermd met een wachtwoord, en worden alleen geopend op apparaten die beveiligd zijn 

met een wachtwoord of PIN. Het wachtwoord, en daarmee de toegang tot deze 

persoongegevens, wordt enkel verleend aan: 

 De secretaris van de vereniging, 

 De penningmeester van de vereniging, 

 De functionaris gegevensbescherming van de vereniging, 

 De leden van Digitale Ondersteuning AKKU (DOA). 

Het fysiek gearchiveerde beeldmateriaal opgeslagen in het persoonlijke archief van 

Studentenvakbond AKKU, danwel het met andere studentenverenigingen gedeelde SNUF-

archief. Deze archieven kunnen op slot met een sleutel, en zijn toegankelijk voor leden van 

Studentenvakbond AKKU met toestemming van het verenigingsbestuur. 

Eenmaal per jaar wordt een genummerde lijst met voor- en achternamen van huidige leden 

opgestuurd naar Student Life ten behoeve van het ontvangen van subsidie voor de vereniging. 

Behalve deze jaarlijkse uitwisseling worden persoonsgegevens die worden bewaard door 

Studentenvakbond AKKU in de regel niet gedeeld met derden. 

Van niet-leden verwerkt Studentenvakbond AKKU persoonsgegevens indien: 

 De betrokkene gebruikt maakt van een dienst van Studentenvakbond AKKU waarvoor 

registratie van persoonsgegevens vereist zijn van het leveren van de dienst. 

Voorbeelden zijn de biologische groente- en fruitpakketten dienst die de naam, adres 

en bankgegevens van de persoon verwerkt.  

 De betrokkene ten behoeve van een ander doel die binnen het algemene doel van de 

vereniging valt toestemming geeft voor het verwerken van zijn of haar 

persoongegevens. 

Colofon 
Dit document is opgesteld door: 

 Melchior Philips, Functionaris Persoonsgegevens van Studentenvakbond AKKU 

E: melchior@studentenvakbondakku.nl 
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